Busnes
BIZmums

Cwrdd
Penarth

Amider
Trydydd dydd Gwener bob mis

Gwefan
http://www.bizmums.biz/

Disgrifiad
Cyswilt
Cymuned ar-lein a chymuned busnes yn cynnwys mamau
Michelle Childs
lleol, ac mae croeso i blant. Bydd siaradwr gwadd ym mhob
cyfarfod ac mae cyfleoedd i rwydweithio gyda mamau
busnes eraill.

Ffôn
E-bost
0800 669 6329 support@bizmums.biz

Cost

Aelodaeth
£15 y mis

Business Wales

Amrywiol

Amrywiol

https://wales.business-events.org.uk

Ystod o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Fusnes
Cymru a sefydliadau allanol. Maent yn cynnwys cyfleoedd
rhwydweithio ynghyd â chyfleoedd dysgu’n seiliedig ar
fusnes a datblygu sgiliau.

Dd/b

Dd/b

Am ddim

Am ddim

Ease Retreats Social

Penarth, Y Barri a’r Bob mis
Bont-faen

www.businesswomenconnect.co.uk

Cyfarfodydd misol i bob grŵp lle gall aelodau gael
http://businesswo Dd/b
gwybodaeth ar straeon lleol, rhannu arfer gorau a chlywed
menconnect.co.u
sgyrsiau ysbrydoledig gan bobl fusnes amlwg lleol. Rhennir k/contact
Business Women Connect yn sawl grŵp, ac mae pob un yn
canolbwyntio ar dref neu ardal benodol.

Dd/b

Fesul
digwyddiad

£75 y flwyddyn

Cardiff Start

Ledled Caerdydd

Bob wythnos

www.cardiffstart.com

info@cardiffstart.com

Fesul
digwyddiad

Am ddim

Clwb Busnes Y Bont-faen

Y Bont-faen

Cwrdd ar ddydd Mercher cyntaf bob mis

www.cowbridgebusinessclub.co.uk

Brecwast Introbiz

Castell Hensol,
Hensol, CF72 8JX

Bob mis

http://www.introbiz.co.uk/cardiff-businessnetworking-events-wales

Grŵp sy’n tyfu i entrepreneuriaid sy’n rhedeg busnesau
newydd yng Nghaerdydd ac o amgylch Caerdydd, neu’r
rheiny sy’n gweithio ynddynt megis pobl creadigol,
buddsoddwyr a myfyrwyr. Maent yn rhannu gwybodaeth a
chyngor.
Rhwydwaith anffurfiol gyda siaradwyr gwadd ym mhob
cyfarfod sy’n mynd ar ôl testunau’n ymwneud â’ch busnes,
gan geisio addysgu rhywbeth newydd neu greu rhagor o
fusnes.
Brecwast – rhwydweithio anffurfiol am y 45 munud cyntaf,
gweinir brecwast a byrddau grŵp pŵer ffurfiol
Clybiau busnes – rhwydweithio anffurfiol am y 45 munud
cyntaf, gweinir brecwast wedi’i goginio a bydd prif siaradwr
yn bresennol am yr ail awr

Clwb Cinio Menywod Introbiz

Penarth a Gwesty’r Bob mis
Vale
Clwb Busnesau Newydd y Fro Y Barri
Chwarterol

Zokit y Fro

Penarth

Bob yn ail ddydd Iau – cinio neu frecwast

https://www.introbiz.co.uk/event_type/ladies- Cyfleoedd rhwydweithio ffurfiol ac anffurfiol gyda chinio.
lunch/
Ar gyfer y rheiny ym Mro Morgannwg sy’n agos at agor
https://www.eventbrite.co.uk/o/vale-ofbusnes neu sydd wedi dechrau busnes yn y 3 blynedd
glamorgan-council-16803515963
ddiwethaf.
www.zokit.co.uk
Rhwydwaith datblygu busnes sy'n cynnal digwyddiadau
rhwydweithio, dosbarthiadau meistr, gwobrwyon ac
arddangosfeydd.

Dd/b

https://www.faceb Dd/b
ook.com/groups/c
ardiffstart/about/
Wesley Skene

01446 775306 info@cowbridgebusinessclub.co.uk

£12 y
digwyddiad

£200 sengl neu
£275
corfforaethol

Introbiz

02920 291002 info@introbiz.co.uk

£17

Dd/b

Tracey

07581 564371 info@introbiz.co.uk

£24 - £30

£399 a TAW

Annette Gee

01446 704636 economic@valeofglamorgan.gov.uk

Am ddim

Dd/b

Dyfrig Thomas

07766 952913 info@zokit.co.uk

£10 fesul
cyfarfod

£15 - 67 y mis

